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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Nam Giang

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Công văn số 194/HĐND-KTNS ngày 27/7/2020 của  Hội  đồng
nhân dân tỉnh; Sở Xây dựng đã tổng hợp, báo cáo về việc bổ sung quy hoạch
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại huyện Nam Giang tại Báo cáo
số 293/BC-SXD ngày 27/8/2020; trong quá trình kiểm tra thực tế, HĐND tỉnh yêu
cầu Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo một số nội dung liên quan, cụ thể như sau: 

1. Chủ trương đầu tư nhà máy gạch tuynel

- Theo chủ trương của tỉnh về phát triển vật liệu xây không nung, quy hoạch
phát triển vật liệu xây dựng và điều kiện thực tế của địa phương nêu trên thì việc
đầu tư xây dựng nhà máy gạch không nung trên địa bàn các huyện miền núi còn rất
khó khăn về nguồn nguyên liệu (cát, mạt đá); do đó Chủ đầu tư nghiên cứu đầu tư
xây dựng nhà máy gạch tuynel trên cơ sở đã xác định được nguồn nguyên liệu trên
địa bàn huyện và đầu tư theo công nghệ tiên tiến, tự động hóa, sử dung nguyên liệu
đất  đồi  trình  cấp  có  thẩm quyền  là  phù  hợp.  Đồng  thời,  theo  Quyết  định  số
1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch
tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến
năm 2030, công nghệ sản xuất gạch tuynel bằng nguyên liệu đất đồi được khuyến
khích. Trong thời gian kêu gọi các nhà đầu tư sản xuất vật liệu xây không nung, để
đáp ứng nguồn vật liệu xây tại chổ cho địa phương, giảm giá thành chi phí xây
dựng do vận chuyển vật liệu xây từ các địa phương khác; UBND tỉnh thống nhất
chủ trương nhà máy gạch tuynel trên địa bàn huyện Nam Giang.

+ Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về Quyết
định chủ trương đầu tư nhà máy gạch tuynel công nghệ cao (Quy mô 10 triệu viên/
năm)

+ Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh về Quyết
định chủ trương đầu tư nhà máy gạch tuynel công nghệ cao (Quy mô 10 triệu viên/
năm)

2. Liên quan đến nguồn nguyên liệu cho các nhà máy: 

- Hiện nay trên địa bàn huyện có các điểm mỏ đã được cho phép khai thác và
thăm dò trữ lượng với tổng trữ lượng: 1.532.187m3
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+ Cấp phép khai thác: Điểm mỏ tại thôn Pà Dấu 2, thị trấn Thạnh Mỹ
(7,0ha) đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác. (trữ lượng 185.959m3)

+ Cấp phép thăm dò: 02 điểm mỏ tại thôn Thạnh Mỹ 3, thị trấn Thạnh Mỹ đã
được đưa vào thăm dò và đang thực hiện thủ tục cấp phép khai thác (tổng trữ lượng
1.346.228m3)

- Với quy mô công xuất của 02 nhà máy mỗi năm là 20 triệu viên/năm tương
ứng khoảng 80.000 m3 đất sét nguyên liệu/năm; Với trữ lượng các điểm mỏ như
trên có khả năng đáp ứng được cho các nhà máy sản xuất trong khoảng 20 năm; do
vậy cần quy hoạch bổ sung nguồn nguyên liệu phục vụ cho 02 Nhà máy này ổn
định và hoạt động lâu dài (trữ lượng dự kiến khoảng 470.000m3); để ổn định định
nguồn nguyên liệu phục vụ cho nhà máy, các đơn vị chủ động khảo sát các khu
vực mỏ đảm bảo chất lượng, trữ lượng để trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ
sung nguồn nguyên liệu và đồng thời tận thu các nguồn nguyên liệu trong các dự
án đầu tư xây dựng để phục vụ cho nhà máy. 

Theo đề nghị của các địa phương và trên cơ sở ý kiến thống nhất của các ngành
bằng văn bản; các khu vực đề nghị bổ sung đã được kiểm tra, không ảnh hưởng đến
đất quốc phòng, không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản theo quy định tại
Điều 28, Luật Khoáng sản số 06/2010/QH12; để tạo điều kiện cho các đơn vị có
năng lực thăm dò, khai thác đúng quy định, giải quyết nhu cầu nguyên, vật liệu xây
dựng cho địa phương; Sở Xây dựng kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung
03 điểm mỏ sét gạch ngói trên địa bàn huyện Nam Giang vào Quy hoạch thăm
dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây thông thường tỉnh
Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Sở Xây dựng kính báo cáo./.

Nơi nhận:
- Như trên (báo cáo);     

- UBND tỉnh (báo cáo);     
- Lưu: VT, QLHT, Hai4.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGmA VIT NAM 
HUYN NAM GIANG Dôc Ip - Tir do - Htnh phüc 

S& 23 /TTr-UBND Alum Giang, ngày2 ( tháng nãm 2019 

Tc1 TRLNH 
D ngh b sung quy hoich khai thzc dat di dê san xut Gich tuynel 

tti th! trân Thtnh M5, huyn Nam Giang, tinh Quãng Nam. 

sO XY D1NGTINR qukNG NAM 

............. 

..... 

KInh gui: 
- UBND tinh Qung Nam; 
- Sâ Tài nguyen a Môi trung tinh Quàng Nam; 
- Si Xây dimg tinh Quãng Nam. 

i cü L4t Khoáng san näm 201G và Nghj dnh s 15/2012/ND-CP ngày 
9/3/2012 cüa ChInh phU Quy dnh chi ti& thi hành mt so diêu Luât Khoáng san. 

Can ci'i Thông tu s 16/2012/TT-9TNMT ngày 29/11/20 12 cüa B Tài 
nguyen và Môi tru&ng Quy djnh ye dê an thäm do, dóng cüa rnó khoáng san va 
mu báo cáo k& qua hott dng khoáng sac, mâu van bàn trong ho so cap phép hot 
dng khoáng san, hô so phê duyt trU içYng khoáng san, ho so dóng cira mO 
khoang san. 

Can cü Quy& djnh st 14/2018/QD-TJBND ngày 27/11/2018 cüa UBND tinh 
Quâng Nam ye Ban hânh quy djnh ye qua 1 tài nguyen khoáng san trên da bàn 
tinh Quáng Nam; 

Can cur Thông báo s 352/TB-UBN1) ngày 19/9/20 18 cüa UBND tinh Quàng 
Nam ye vic thông báo kêt 1un cüa Chü ch UBND tinh Dinh Van Thu ti cuc 
h9p giao ban thung kr  ngày 17/9/20 18; 

Hin nay Cong ty CP du tu và Phát trin Nam Giang dang 1p thu tiuc du tu 
xây drng Nhà may san xuât gch tuynel Cong ngh cao trên dja bàn huyn và dä 
duçc UBND tinh thông nhât chü tri.rang ci: o phép cong ty CP dâu tu và Phát triên 
Nam Giang nghiên cüu dâu tu dir an Nhà niáy san xuât gch tuynel cOng ngh cao 
ti Ctim cong nghip Thôn Hoa, thi trân Thnh M5, huyn Nam Giang. Dê có 
nguôn nguyen phiic vii cho vic san xuât cüa Nhà may, UBND huyn Nam Giang 
kInh dê nghj UBND flnh Quãng Nam, SO Tài nguyen và Môi trung tinh Quáng 
Nam, S Xây dçrng tinh Quãng Nam xem "ét bô sung quy hoch khai thác dt di 
dê san xuât gtch tti thj trân Thnh Ms', cii rtê nhu sau: 

- Tng din tIch: 32,38ha Gm 02 khu vrc: 
+ Khu I: Din tIch: 25,2ha (Kern tl:eo bàn do so: 01/2019/TNMT). 

Da diem: Thôn Mixc, thj trân Thaiii M5, huyn Nam Giang. 
+ Khu II: Din tIch: 7,l8ha (Kern eo bàn do s: 02/2019/TNMT). 

DIa iêm: Thôn Pa Dâu 2, thj trãn hanh  M, huyn Nam Giang. 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
CH 

- Dja dim: Thj trn Thtnh M , huyn Nam Giang, tinh Quàng Narn. 

- Ten khoáng san: Dt lam v iu xây dirng thông thu6ng. 

- Hin trng các khu ât xin ô sung vào quy hoch: Là dat trông n'rng san 
xuât. 

KInE d nghj UBND tinh QL ng Nam, S Tài nguyen vã Môi tnring tinh 
Quâng Nam, S Xây d%rng tinh Quà Nam xem xét giãi quyêtf1'_- 

Noi nhân: 
-Nhi.rtrên; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Phông TNMT huyn; 
-Liru:VT. 
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H TOA DQ VN 2000 

MUI CHIU 3°, KTT 107'45" 

KICACH 

(M) 
x Y 

9001 - 

511460.46 1740541.31 

511547.22 1740517.36 

163.73 

511699.79 1740576.76 

198.47 

511866.17 1740468.56 

126.17 

511912.93 1740351.37 

364.57 

512004.46 1739974.83 

511578.51 1739984.14 

368.59 

511405.13 1740176.90 

511460.46 1740541.31 

ScDOKHOANGSAN 
So: O1/2O19TNMT 

Dia dim: ThOn Muc, thi trâ'n Thanh M, huyn Nam Giang, tinh Quáng Nam 
(KOm theo Ta trinh sO 29/TTr-UBND ngày 26 tháng 02 nàm 2019 cOa UBND huyn Nam Giang,) 

402.21 

249.16 

PHONG TA! NGUYEN VA MO! TRLJNG HUYEN NAM GIANG 

't1(J(JNS PHON5 





'rruoN PHOi 

,1/ 0 (Ii., ' I 
,JJ(n4#t 

SO Ô KHOANG SAN 
S6:.O/2O19/TNMT 

Dia diem: ThOn Pa Dâu 2, t14 trân Thnh MS'.  huyn Nam Giang, thih Quâng Nam 
(Kern theo Ta trinh s6 29JTTr-UBND, ngày 26 thang 02 nàm 2019 cia UBND huyn Nam Giang) 

I-Ui T9A EX VN 2000 

MUI CHIEU 3° KU 10745" 

BIEM x Y KIGACH 
(M) 

500173.87 1745433.85 
255.96 

2 500402.38 1745548.58 
114.09 

3 500516.35 1745543.40 

80.10 

4 500556.08 1745473.85 

90.00 

5 500528.37 1745338.22 
301.22 

6 500275.70 1745224.23 

233.04 
500173.87 1745433.85 

PHONG TA NGUYEN VA MOI TRIJONG HUYEN NAM GIANG 





sO XAY DUNG  TNH QUANG NAM  

ITSO . 

Chuyn  

CONG HOA xA HO! CHJ NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Quáng Nam, ngày2Jtháng 6 nám 2019 

BQm LNHQUANKHU5 
BO CIII HUY QUAN SV' 

TINE! QUANG NAM 

S3LqBCH-TM 
V/v thOa thun dja dirn b sung 
quy hoch khai thác dat dôi san 

xuât gch tuynel tai  th trân 
Thtnh M5, huyn Nam Giang 

và x Dai Chánh, huyn D?i  Lc. 

KInh g11i: Sâ Xây drng tinh QuángNam. 

Can cir Nghj djnh s 164/201 8/NID-CP ngay 21/12/2018 cüa ChInh phü v kt 
hqp quc phông vâi kinh tê - xã hi và kinh té xã hi vói quôc phông; Quyt dinh 
s 2412/QD-flg ngày 19/12/2011 cüa Thu tuâng Chfrth phü phé duyt Quy hoach 
thng the bô trI quôc phông két hçip phát triên kinh tê - xã hi giai doan 2011 - 2020 
trên pham vi cã ni.róc. 

Can cir kt qua kim tra thrc dja ngày 09/5/2019 tti xã Dai  Chánh, huyén 
Dai Lc; ngày 17/5/2019 tai  02 khu virc thuc thôn Pa Dâu 2 và thôn Muc, thi 
trail Thanh M huyn Nam Giang do Sâ Xây dimg chü trI cüng Bô CHQS tinh, 
các c quan lien quan và dôi chiêu vâi quy hoach,  kê  hoach  bô trI quc phông 
cüa tinh, B CHQS tinh có kiên nhu sau: 

1. Vj trI d nghj b sung quy hoach  dirn mô dt set tai  xã Dti Chánh, 
huyn Dai  Lc; sau khi doàn kiêm tra thông nhât diêu chinh, khu virc dê nghj có 
din tIch khoãng 45,42ha; tai  thôn Pa Dâu 2, thj trân Thanh M, huyên Nam 
Giang có din tIch khoãng 7,1 8ha và thôn Mirc, thj trân Thanh M5, huyên Nam 
Giang có din tIch khoãng 25 ,2ha; dugc gii han  b&i cac diem góc khep kin (he 
tça d vn2000, KTT 107°45' müi chiêu 3°; quy dôi KTT 105°00', müi chiu 6°): 

a) Khu virc 1: Xã Dai  Chánh, huyn Dai  Lc. 

Ten 
. them 

Miii chiu 3°  Ten 
.x them 

Miii chiêu 6°  
X (m) V (m) X (m) V (m) 

1 1750633 527045 1 1752391.850 821637.802 
2 1749878 526688 2 1751631.502 821290.388 
3 1749885 527249 3 1751645.863 821851.793 
4 1749946 526384 - 4 1751695.576 820985.229 

b) Khu viie 2: Thôn Pa Dâu 2, thj trân Thanh M, huyn Nam Giang: 

Ten 
. them 

Miii chiu 3°  Ten 
them 

Miii chiu 6°  
X (m) V (m) X (m) V (in) 

1 1745433.85 500173.87 1 1746836.718 794813.605 
2 1745548.58 500402.38 2 1746954.514 795040.773 
3 1745543.40 500516.35 3 1746950.821 795154.889 



Ten 
diem 

Miii chiêu 30 Ten 
diem 

Miii chiu 6°  
X cm Y (m) X (m) Y (m) 

4 1745473.85 500556.08 4 1746881.742 795195.556 
5 1745338.22 500528.37 5 1746745.656 795169.600 
6 1745224.23 500275.70 6 1746628.284 794918.246 
7 1745433.85 500173.87 7 1746836.718 794813.605 

c) Khu virc 3: Thôn Mirc, thj trn Thanh M5, huyn Nam Giang: 

Ten 
diem 

MIii chiu 3°  Ten 
dim 

Miii chiu 6°  
X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

1 1740541.31 511460.46 1 1742087,970 806172,332 
2 1740517.36 511547.22 2 1742065,133 806259,471 
3 1740576.76 511699.79 3 1742126,568 806411,385 
4 1740468.56 511866.17 4 1742020,454 806579,305 
5 1740351.37 511912.93 5 1741903,783 806627,629 
6 1739974.83 512004.46 6 1741528,144 806724,139 
7 1739984.14 511578.51 7 1741531,908 806297,738 
8 1740176.90 511405.13 8 1741722,557 806121,711 
9 1740541.31 511460.46 9 1742087,970 806172,332 

2. Vj trI d nghj b sung quy hoach 03 khu virc trên không phãi dt quc 
phông, dat quy hotch bô trI quôc phông, không có cong trInh quôc phông, 
không ãnh hu&ng den hot dng cüa LLVT dja phung. 

B CHQS tinh thông báo Si Xây dçrng tinh bit d tham mini thirc hin/ 

TRIfONG 
Ncri nhmn: 
- Nhu trén; 
- Ban CHQS huyn Dai  Lc; 
- BCHQS huyn Nam Giang; 
- Liru: VT, TH; HgO6p 

DI t Hh Vn Tirmg 
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GHI CHU 
- K hiu vj trI khu dat: 

V! TRIXIN KHAI THAC DAT SET 
Ban do ti 1 1/50.000, VN 2000  

Vj trI dé nghj bô sung 
Ti xã Di Chá 

(Km tJieo Cong vñn sO,P4) /BCH-T 

't lam VLXD thông thirông 
tinh Quãng Nam 

tm 2019 cia B$ CIIQS tin/i Qung Nam) 

q 





Vj trI dé nghj bô sung q 
- A S A Tai xa thon Pa Dan 2, th! tran 

(Kern theo Cóngvánsó9/BCH-TIVL 

Gill CHU 
- K hiu vj trI khu dt: Bàn do ti 1 1/50.000VN 2000 
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n Nam Giang, tinh Quãng Nam 
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Vj trI dê nghj b sung 
Tii xã thôn Miic,  th trân 

(Kern theo Congvánsó)'Lji/BCH-T 

ét lam VLXD thông thirrng 
n Nam Giang, tinh Quãng Nam 
näm 2019 cia B5 CHQS tlnh Quáng Nam) 
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- K hiêu vj trI khu dat: 





 

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2467/SGTVT-QLCLCT Quảng Nam, ngày 23  tháng  9  năm 2019 

V/v tham gia ý kiến khu vực đề nghị 

bổ sung quy hoạch mỏ đất sét làm 

VLXDTT tại thị trấn Thạnh Mỹ, 

huyện Nam Giang 

 

Kính gửi:  Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam  

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 1337/SXD-QLCLCT ngày 

22/8/2019 của Sở Xây dựng về tham gia ý kiến khu vực đề nghị bổ sung quy hoạch 

mỏ đất sét làm VLXDTT tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Sau khi xem 

xét, Sở GTVT có ý kiến như sau: 

1. Khu vực khai thác mỏ đất sét tại thôn Pà Dấu 2, thị trấn Thạnh Mỹ (khu 1) 

nằm bên phải tuyến đường Hồ Chí Minh tại Km486+030:  

- Liên quan đến hành lang an toàn và ổn định nền đường Hồ Chí Minh, đề 

nghị lấy ý kiến của đơn vị quản lý đường là Cục quản lý đường bộ III. 

- Về vấn đề đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại Km486+030 (bên phải) để 

phục vụ khai thác mỏ, Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh có Công văn số 

4208/UBND-KTN ngày 17/7/2019 gửi Tổng cục đường bộ Việt Nam chấp thuận 

điểm đấu nối tạm tại vị trí nêu trên. Đến nay, địa phương vẫn chưa nhận được ý 

kiến của Tổng cục đường bộ Việt Nam. Đề nghị Sở Xây dựng lưu ý địa phương, 

doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các thủ tục đấu nối trước khi khai thác mỏ.   

2. Khu vực khai thác mỏ đất sét tại thôn Mực, thị trấn Thạnh Mỹ (khu 2) nằm 

bên phải tuyến đường Trường Sơn Đông tại lý trình Km4+00. Đề nghị Sở Xây 

dựng lưu ý địa phương, doanh nghiệp lấy ý kiến của đơn vị quản lý đường là Cục 

quản lý đường bộ III về hành lang an toàn đường bộ và thực hiện các thủ tục đấu 

nối với đường Trường Sơn Đông phục vụ khai thác mỏ theo quy định.  

Vậy, kính đề nghị Sở Xây dựng lưu ý khi tham mưu bổ sung Quy hoạch mỏ./. 
 

 

 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Sở TN-MT Quảng Nam;  

- Lưu VT, QLCLCT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Trần Ngọc Thanh 

 

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1631/SNN&PTNT-CCKL  Quảng Nam, ngày 23 tháng 9 năm 2019 
 

V/v ý kiến đối với khu vực đề nghị 

bổ sung quy hoạch mỏ đất sét làm vật 

liệu xây dựng thông thường tại thị 

trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang 
 

 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. 
 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 1337/SXD-QLHT ngày 

22/8/2019 của Sở Xây dựng về việc đề nghị tham gia ý kiến khu vực đề nghị bổ 

sung quy hoạch mỏ đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường (viết là tắt: 
VLXDTT) tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (đính kèm Tờ trình số 29/TTr-

UBND ngày 26/02/2019 của UBND huyện Nam Giang; Biên bản làm việc ngày 
17/5/2019; Biên bản kiểm tra ngày 24/7/2019; Công văn số 483/UBND-KTN 
ngày 02/8/2019 của UBND huyện Nam Giang), Sở Nông nghiệp và PTNT có ý 

kiến như sau: 

1. Đối chiếu Bảng kê tọa độ 02 khu vực đề nghị bổ sung quy hoạch mỏ đất 

sét làm VLXDTT tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang do UBND huyện Nam 

Giang cung cấp tại 02 Sơ đồ khoáng sản đính kèm theo Công văn số 483/UBND-

KTN ngày 02/8/2019 với kết quả điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Bảo vệ và phát 

triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định 

số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh; kết quả Kiểm kê rừng được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4379/QĐ-UBND ngày 13/12/2016, cụ thể 

như sau: 

TT 
Khu vực 

Xã/ Huyện 

Khoảnh/ 

Tiểu  

khu 

Quy hoạch  

3 loại rừng 

Hiện trạng theo kết quả kiểm kê 

Tổng  

diện tích 

(ha) 

Trong đó (ha) 

Rừng 

trồng  

Đất 

trống 

(DT2)  

Rừng tự 

nhiên  

1 

Khu vực thôn Pà Dấu 2 3,08 2,77 0 0,31 

Thị trấn 

Thạnh Mỹ/ 

Nam Giang 

6/215 và  

2,5/225 

Rừng sản 

xuất 
1,60 1,29 0  0,31 

Ngoài 3 loại 

rừng 
1,48 1,48  0 0  

2 

Khu vực thôn Mực 8,80 7,83 0,97 0 

Thị trấn 

Thạnh Mỹ/ 

Nam Giang 

3,5/231 

Rừng sản 

xuất 
7,68 7,68  0  0 

Ngoài 3 loại 

rừng 
1,12 0,15 0,97  0 

2. Kết quả kiểm tra thực tế hiện trường: Theo Biên bản làm việc ngày 

17/5/2019 giữa Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND 



2 

 

huyện Nam Giang, UBND thị trấn Thạnh Mỹ và Biên bản kiểm tra thực tế hiện 

trường 02 khu vực quy hoạch mỏ đất sét làm VLXDTT tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện 

Nam Giang ngày 24/7/2019 giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông 

nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm Nam Giang, UBND thị trấn Thạnh Mỹ thì hiện 

trạng rừng 02 khu vực đề nghị bổ sung quy hoạch như sau: 

- Khu vực thôn Pà Dấu 2: Hiện trạng là rừng trồng keo. 

- Khu vực thôn Mực: Hiện trạng là rừng trồng keo và đất trống. 

3. Việc lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và 

trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng trồng quy hoạch là rừng sản xuất thực 

hiện theo quy định tại Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Nghị định số 156/2018/NĐ-

CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Lâm nghiệp. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời để Sở Xây dựng tổng hợp./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên;  

- UBND huyện Nam Giang; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở; 

- Lưu: VT, CCKL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Minh Hưng 

 

 

  



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:    1831/STNMT-KS 

V/v phúc đáp Công văn số 1337/SXD-

QLHT ngày 22/8/2019 của Sở Xây dựng 

      
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày 21 tháng  10 năm 2019 

              

Kính gửi:  Sở Xây dựng 

  

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 1337/SXD-QLHT 

ngày 22/8/2019 của Sở Xây dựng V/v đề nghị tham gia ý kiến khu vực đề nghị 

bổ sung quy hoạch mỏ đất sét làm VLXDTT thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam 

Giang; qua xem xét nội dung Công văn của Sở Xây dựng và các tài liệu photo 

kèm theo (Công văn số 483/UBND-KTN ngày 02/8/2019 của UBND huyện 

Nam Giang, 02 Sơ đồ khoáng sản), Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như 

sau:   

Về mặt chủ trương, Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất việc bổ sung 

quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đối với 02 khu vực khoáng sản đất sét 

làm VLXDTT theo tọa độ nêu tại 02 Sơ đồ khoáng sản nêu trên. Tuy nhiên, để 

khu vực được bổ sung quy hoạch đảm bảo quy định pháp luật cũng như đảm bảo 

tính khả thi khi xem xét cấp Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản, đề nghị 

Sở Xây dựng: Kiểm tra lại khu vực 2 (thôn Mực) có chồng lấn với đường 

Trường Sơn Đông hay không, nhất là đoạn từ điểm góc số 4 đến số 5); tính lại 

diện tích 02 khu vực cho chính xác; lấy ý kiến của Cục Quản lý đường bộ III (cơ 

quan quản lý tuyến đường Trường Sơn Đông và đường Hồ Chí Minh) về các 

vấn đề liên quan. Trên cơ sở đó kết hợp với ý kiến tham gia của các Sở, ngành 

liên quan để xem xét, tham mưu UBND tỉnh.  

Sở Tài nguyên và Môi trường phúc đáp để Sở Xây dựng xem xét, nghiên 

cứu thực hiện./. 
  

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên; 

- Lưu: VT, KS. 
(C:\Dropbox\NAM 2019\CONG VAN\CV 

phuc dap bo sung quy hoach dat set Nam Giang.doc) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

  

Nguyễn Văn Thọ   
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